
 
ANEXO VI 

 

A organização da Administração Pública portuguesa no período 1996 – 1999 

 

1996 

 Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto estabelece o regime jurídico da tutela administrativa; 

 O Decreto-Lei n.º 154/96, de 31 de Agosto altera o Decreto-Lei n.º 227/95, de 11 de 

Setembro – Lei Orgânica da IGAI; 

 Em Dublin, em Dezembro de 1996, o Conselho Europeu solicitou a preparação de um 

Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) de acordo com os princípios e 

procedimentos do Tratado de Maästricht, não alterando, portanto, os requisitos para a 

participação na terceira fase da UEM, quer no primeiro grupo, quer numa data 

posterior. 

1997 

 O Decreto-Lei n.º 80/97, de 8 de Abril, define a missão e atribuições da Inspecção-

Geral das Atividades Culturais (IGAC); 

 Criação da Inspecção-Geral do Ambiente enquanto serviço de inspecção do 

Ministério do Ambiente – Decreto-Lei n.º 230/97, de 30 de Agosto; 

 Instituição do regime de instalação para a Inspecção-Geral do Ambiente – Decreto-

Lei n.º 296/97, de 24 de Outubro; 

 Criação de uma estrutura de projeto destinada a implementar a Loja do Cidadão 

(resolução do Conselho de Ministros n.º 176/97, de 21 de Outubro); 

 Regulamentação do Estatuto do Pessoal Dirigente – Lei nº 231/97, de 3 de Setembro; 

 Criação da Rede Intergovernamental de Modernização Administrativa (RIMA); 

 Primeiras jornadas de Modernização Administrativa, organizadas pelo SMA; 

 Em Junho de 1997, é finalmente celebrado o PEC, no qual foram clarificadas e 

reforçadas as disposições sobre a disciplina orçamental previstas no Tratado de 

Maastricht. 

1998 

 Criação do Sistema de Controlo Interno (SCI), através do DL n.º 166/98, de 25 de 

Junho; 

 Instituto de Gestão da Base de Dados dos Recursos Humanos da Administração 

Pública (IGDAP) – Decreto-Lei nº 47/98, de 7 de Março;  

 Criação da Inspecção-Geral da Administração Pública (IGAP) pelo Decreto-Lei 

n.º 220/98 de 17 de Julho; 

 O Decreto-Lei n.º 249/98, de 11 de Agosto introduziu um novo modelo de 

funcionamento interno através da redefinição das áreas de coordenação e de 

intervenção operacional, e maior flexibilidade na afetação de recursos, por forma a 

otimizar a estrutura e a gestão; 

 Publicação da Lei Orgânica da DGO, Decreto-Lei n.º 344/98, de 11 de Novembro, 

Artigo 1º. 

Fonte: www.dre.pt, www.google.pt, 
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/7380/1/Cultura%20de%20%C3%A9tica%20e%20reponsabilidade%20na
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